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Κλινικός Εμβρυολόγος , HCPC Registered, Ph.D, M.Sc 

 

Αποφοίτησε από το τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και 

απέκτησε μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο σπουδών στο τομέα της υποβοηθούμενης 

αναπαραγωγής από το τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Εκπαιδεύτηκε και 

εργάστηκε ως κλινικός εμβρυολόγος σε ιδιωτικές μονάδες εξωσωματικής γονιμοποίησης στη 

Φραγκφούρτη της Γερμανίας και εν συνεχεία στο Μπράιτον της Αγγλίας, όπου απέκτησε 

πιστοποίηση από το βρετανικό κράτος (HCPC – registered)  για τον τίτλο του κλινικού 

εμβρυολόγου, καθώς επίσης και επίσημη άδεια για την τεχνική της μικρογονιμοποίηση (ICSI) 

σε ανθρώπινους γαμέτες  από την Βρετανική Αρχή Ανθρώπινης Γονιμοποίησης και 

εμβρυολογίας (HFEA) της Αγγλίας.  

Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας (ESHRE), 

της Ένωσης Κλινικών Εμβρυολόγων της Μεγάλης Βρετανίας (ACE), της Ένωσης Ανθρώπινης 

Αναπαραγωγής Γερμανίας (AGRBM) και της Πανελλήνιας Ένωσης Κλινικών Εμβρυολόγων 

(ΠΕΚΕ).  

Εργάζεται ως Κλινικός Εμβρυολόγος στην Embryoland από τον Απρίλιο του 2018.  

 

ERMIONI PRAPA 

Clinical Embryologist, HCPC Registered, Ph.D, M.Sc 

 

She graduated from the department of Biochemistry and Biotechnology from University of 

Thessaly and gained a Masters (M.Sc) and Ph.D degree in Assisted Reproduction Technology 

from the Medical School of University of Thessaly.  She was trained and worked as clinical 

embryologist in private IVF Units in Germany and UK. In the UK, the Health and Care 

Professional Council (HCPC) recognized her training and education on the field of IVF and 

officially registered her as clinical embryologist. In addition, she obtained an official license to 

perform ICSI on human gametes from the Human Fertilization and Embryology Authority 

(HFEA) in UK.  

She is a member of the European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), a 

member of the Association of Clinical Embryologists in UK (ACE), a member of the German 

Society of Human Reproduction (AGRBM) and a member of the Hellenic Association of Clinical 

Embryologists (PEKE).  

She joined the scientific team of Embryoland as Clinical Embryologist in April 2018.  


